Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ
Znak: EZ/ZP-18/2009

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

ZATWIERDZAM
data 25.11.2009 r.

Spis treści:
1) nazwa oraz adres Zamawiającego
2)

tryb udzielenia zamówienia

3) opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania oraz opis sposobu przedstawiania ofert
wariantowych
4)

informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

5)

opis części zamówienia

6) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
7) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
8)

informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

9)

osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

10) termin związania ofertą
11) opis sposobu przygotowywania ofert
12) zabezpieczenie oferty wadium
13) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
14) opis sposobu obliczenia ceny
15) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
16) opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
17) istotne warunki umowy
18) informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
20) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
Załączniki:
1.

Wzór oferty.

2.

Oświadczenia:
a) do art. 22 ust. 1
b) do art. 24 ust. 1 i 2

3.

Wzór umowy

4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

5.

Kosztorys nakładczy – przedmiar robót.

6.

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat

7.

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
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1.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.
tel.: 623-43-98, fax : 840-81-41
e-mail: piost@ciop.pl
adres strony internetowej: www.ciop.pl

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie „Przetarg
nieograniczony” na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) - zwanej dalej
Ustawą.

3.

Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania oraz opis sposobu przedstawiania
ofert wariantowych.

3.1.

Wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem
parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej 16 a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po
zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie
pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy
ul. Wierzbowej 48 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ.
Wykonywanie prac remontowych będzie odbywało się poza godzinami pracy Instytutu, tj.
poza godzinami 745 – 1615 w dni powszednie.
Symbol WSZ - 45261210-9, 45311100-1, 45324000-4, 45331210-1, 45421114-6

3.2.

Zamówienie należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2009 r.

3.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego remont
pomieszczeń laboratoryjnych i pomalowanie konstrukcji stalowej w Warszawie przy
ul. Czerniakowskiej 16. Wartość robót uzupełniających nie przekroczy 35% wartości
zamówienia podstawowego. Wynagrodzenie za roboty uzupełniające będzie rozliczone wg
stawek roboczogodziny i wielkości narzutów określonych w ofercie Wykonawcy, a ceny
materiałów wg. średnich cen materiałów określonych w „Informacji o cenach materiałów
budowlanych SEKOCENBUD” zeszyt 55/2009 – IV kwartał 2009 rok.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
Zamawiający uzależnia ubieganie się każdego Wykonawcy, o udzielenie tego zamówienia
od spełnienia przez Wykonawcę składającego ofertę niżej określonych warunków
ogólnych i szczegółowych.
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6.1.

Warunki ogólne :

6.1.1.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 Ustawy, tzn.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4)
6.2.

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe :

6.2.1. Oferent powinien zaakceptować projekt umowy określony w SIWZ.
6.2.2. Oferent powinien wykazać, że w ostatnich pięciu latach, tj. w okresie od
1 października 2004 r. do 30 września 2009 r., zrealizował co najmniej dwa remonty
wnętrz budynków o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł i przedstawić dokumenty
potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie (załącznik nr 6 –
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE), a w tym:
a) wykonanie remontu wnętrz jednego budynku obejmującego między innymi laboratoria
badawcze,
b) wykonanie remontu wnętrz jednego budynku wyłącznie poza godzinami pracy
Zamawiającego.
6.2.3. Oferent powinien wykazać, że w ostatnich trzech latach zatrudniał średniorocznie
minimum pięciu pracowników (załącznik nr 7).
6.2.4. Oferent powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300 000 zł.
7.

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7.1.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych, określonych w pkt
6.1. i 6.2. SIWZ Wykonawcy winni przedstawić w ofercie niżej wymienione dokumenty:
7.1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w ART. 22 UST.1 i 24 ust 1 i 2 USTAWY
odpowiednio na formularzach stanowiących załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualne uznaje się zarówno w/w
dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, jak również dokumenty wystawione w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzone
(aktualizowane) w w/w wymaganym terminie przez organ, który je wystawił.
7.1.3. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
4

powyżej określone zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
7.1.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
7.1.5. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku, gdy cena oferty przekracza dwukrotną wysokość
kapitału zakładowego spółki, winien złożyć oświadczenie zarządu spółki wraz z kopią
uchwały Zgromadzenia Wspólników, potwierdzające - zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek
handlowych - odpowiednie umocowanie zarządu do złożenia oferty, chyba,
że upoważnienie do złożenia oferty wynika z umowy spółki.
7.1.6. Wypełniony i potwierdzony przez Wykonawcę Kosztorys Nakładczy - Przedmiar Robót,
stanowiący załącznik nr 5, a także podpisany załącznik nr 4 „Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót”.
7.1.7. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.2. - wypełniony załącznik
nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane w załączniku zamówienia
zostały wykonane należycie, że przekraczały wartość 100 tys. zł. oraz, że jedno
z zamówień obejmowało między innymi remont laboratoriów badawczych,
a jedno z zamówień było wykonywane poza godzinami pracy Zamawiającego.
7.1.8. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.3. - wypełnione
oświadczenie na załączniku nr 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi średnią liczbę
zatrudnionych każdego roku pracowników (w ostatnich trzech latach), zgodnymi
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
dokumenty mogą być składane (np. bilans). Złożenie innych dokumentów
potwierdzających wielkość zatrudnienia (np. zaświadczenie z ZUS) nie spowoduje
odrzucenia oferty.
7.1.9. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.2.4. - Oferent powinien
przedstawić dokument, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 300.000 zł.
7.1.10. Oświadczenie o akceptacji warunków dotyczących wniesienia i zwrotu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na formularzu „Oferta”.
7.1.11. Oświadczenie na temat czasu związania Ofertą na formularzu „Oferta” stanowiącym
załącznik nr 1.
7.1.12. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy na formularzu „Oferta” stanowiącym
załącznik nr 1.
7.2.
7.3.
7.4.

Dokumenty określone w pkt 7.1.2 – 7.1.5. winny być złożone w formie oryginału lub
odpisu, wypisu, wyciągu kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
Ofertę należy sporządzić na formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 1.
Dokument potwierdzający wpłatę wadium.

8.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie niniejsze prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

9.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

9.1.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są :
Marta Małecka
- Referent prawny, tel. (0-22) 623.46.14
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9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.

Jerzy Stachyra
- Z-ca Kierownika Działu Zaopatrzeniowo - Gospodarczego,
tel. (0-22) 623.46.18 w sprawach merytorycznych.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w sprawie udzielenia wyjaśnień
dotyczących SIWZ na nie mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający prześle jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim Oferentom, którym
doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych
w SIWZ.
Dokonane w ten sposób uzupełnienia zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim
Oferentom i będą dla nich wiążące.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

10.1. Zamawiający może zażądać, aby Oferenci przedłużyli okres związania ofertą na ściśle
określony, dodatkowy czas.
10.2. Żądanie, o którym mowa w pkt 10.1., jak i odpowiedzi Oferentów winny być wystosowane
na piśmie przed upływem terminu związania ofertą, określonego w pkt 10.
11.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.
12.2. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ
i zgromadzić wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
11.3.

Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisanym
przez Wykonawcę.
11.5. Załączniki i dokumenty powinny zostać wypełnione przez Oferenta bez wyjątku i ściśle wg
warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez
Oferenta.
11.6. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
11.8. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.
11.9. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.10. Oferta powinna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin
składania ofert.
11.12. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty (oryginały lub uwierzytelnione
kopie) wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt 7.
11.13. Oferta powinna być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub
nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Oferenta.
11.14. Oferta powinna zawierać spis załączników, a każda jej strona (w tym i załączniki) powinna
być ponumerowana i parafowana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.
11.15. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
11.16. Oferent powinien złożyć ofertę w zamkniętej kopercie.
Koperta powinna posiadać oznaczenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
Oferta na wykonanie robót budowlanych EZ/ZP-18/2009
i informację „Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. przed godz. 1100, dnia
16.12.2008 r.” i dodatkowo nazwę i adres Oferenta.
6

11.17. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu
składania ofert.
11.18. Oferenci przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami SIWZ.
11.19. Oferty przygotowane niezgodnie z SIWZ będą odrzucone.
12.

Zabezpieczenie oferty – wadium.

12.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł.
12.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
12.3. Oferent, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie
wykluczony z postępowania.
12.4.

Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert
w formach dopuszczonych Ustawą (art. 45 ust. 6), w zależności od wyboru Oferenta,
tj. w postaci:
a) pieniężnej;
b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancji bankowych;
d) gwarancji ubezpieczeniowych;

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.).
12.5. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto Banku PKO SA, Odział
w Warszawie ul. Jasna 1, nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963, przy czym o uznaniu,
że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków
na rachunek Zamawiającego, tj. najpóźniej przed godz. 1100 w dniu otwarcia ofert.
Oryginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu lub
kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć
do oferty.
12.6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy i określać wierzytelność,
która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, oryginał tego dokumentu należy
dołączyć do oferty.
12.7. Gwarancja musi także zawierać zapisy dotyczące:
a) czasu trwania,
b) zasad wygaśnięcia,
c) możliwości cesji na rzecz strony trzeciej.
12.8. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
12.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie.
12.10. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w przypadku gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy staje się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
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12.11. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone Oferentom wraz z odsetkami,
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Oferenta.
13.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie ul. Czerniakowska 16
w Kancelarii, pok. nr 335, do dnia 16.12.2009 r. do godz. 1000. Zamawiający nada jej
kolejny numer, wg kolejności w jakiej została złożona.
13.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
13.3. Otwarcie ofert w trybie art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi w dniu
16.12.2009 r. o godz. 1100 w pok. 326, w siedzibie Zamawiającego. Przedstawiciele
Oferentów mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
13.4. Wyniki postępowania (wybór najkorzystniejszej oferty) zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Instytutu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (parter, przy
windach), a następnie przekazane pisemnie do wszystkich Oferentów.
14.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Oferta musi zawierać zryczałtowaną cenę wykonania prac określonych
w pkt 3.1. SIWZ, obejmującą całkowity koszty wykonania prac i koszt materiałów
niezbędnych do ich wykonania, przy czym zakupione przez Wykonawcę materiały muszą
posiadać wystawione przez producenta zaświadczenie o zgodności z Polską Normą lub
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie + VAT. Stawka podatku VAT musi
zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz.535 ze zmianami). Wykonawca złoży jednocześnie
wypełniony kosztorys nakładczy – przedmiar robót będący podstawą do wyliczenia
wartości zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w pkt 4 SIWZ.

15.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
Ofertę należy złożyć w złotych polskich. Płatność nastąpi w złotych polskich.

16.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

16.1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :
Cena
- 100%

16.2. Sposób dokonywania oceny :
Oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej dokona Komisja powołana przez
Zamawiającego. W trakcie dokonywania oceny ofert Komisja zbada czy Oferenci nie
podlegają wykluczeniu z postępowania i oferty nie podlegają odrzuceniu. Spośród
ofert nie odrzuconych zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza na podstawie
kryteriów określonych w pkt. 16.1.
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny zamówienia zaproponowanej
przez Oferenta we wzorze formularza "Oferta" (załącznik nr 1). Oferent, który przedstawi
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najniższą cenę w ofercie otrzyma max. 100 pkt. Inni oferenci odpowiednio mniej,
stosownie do n.w. wzoru. Stosowana punktacja 0-100 pkt.
Dla cen wyższych od ceny najniższej liczba punktów obliczana będzie w następujący
sposób:
Cmin
An = ------------ x 100
Cn
Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert
Cn – cena oferty rozpatrywanej
An – ocena punktowa
17.

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy, którego przyjęcie Oferent powinien
potwierdzić w złożonej ofercie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

18.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą, po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19.
19.1.

19.2.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie, w jednej z form określonych
w art. 148 ust. 1 Ustawy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny całkowitej podanej w ofercie.
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową
wykonania usługi, a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego
z tytułu kar za nienależyte wykonanie zamówienia.

19.3.

Część zabezpieczenia (70%) - o równowartości 3,5% ceny wybranej oferty określonej
łącznie z VAT - stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania robót (przedmiotu
umowy), zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę
zamówionych robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,
natomiast na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (gwarancji jakości) za wady
przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawi część zabezpieczenia (30%) –
o równowartości 1,5% ceny wybranej oferty określonej łącznie z VAT, którą zwróci
w terminie 14 dni po upływie trzyletniego terminu rękojmi.

19.4.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach innych
niż pieniądz, Wykonawca winien jest złożyć poręczenia lub gwarancje bankowe albo
gwarancje ubezpieczeniowe o równowartościach określonych powyżej odpowiednio do
ich przeznaczenia oraz o terminach ważności odniesionych do daty zakończenia robót
przewidzianej w umowie.

19.5.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

20.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego zasad określonych w USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ
9

PUBLICZNYCH, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
tej USTAWY.

ART.179÷198

Załącznik Nr 1
do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009

………………………………
(pieczęć firmowa)

Nazwa i adres Oferenta
....................................................

Warszawa, dn. .... .... .2009 r.

....................................................
....................................................
tel. ………………………………

fax ………………………………

e-mail: ………………………………

adres strony internetowej: ………………………………

NIP: …………………………………

Regon: ……………………………………………………

OFERTA
CENTRALNY INSTYTUT
OCHRONY PRACY
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 WARSZAWA
W związku z otrzymaną SIWZ dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony”, na wykonanie robót
budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont
laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 a także
obejmujących przebudowę pomieszczeń po zdemontowanym transformatorze na pomieszczenia
laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych
Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ nr EZ/ZP-18/2009 z dnia 25.11.2009 r. oświadczamy, że:
1. oferujemy wykonanie robót budowlanych, obejmujących remont klatki schodowej wraz
z osadzeniem parapetów i remont laboratorium 411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 16 a także obejmujących przebudowę pomieszczeń po
zdemontowanym

transformatorze

na

pomieszczenia

laboratoryjne

i

pomalowanie

pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul.
Wierzbowej 48 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą
załącznik nr 4 do SIWZ, Kosztorysem Nakładczym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ do
SIWZ nr EZ/ZP-18/2009 z dnia 25.11.2009 r., za cenę netto .................. zł (słownie: ………
……………………………... zł) + VAT ............... zł (słownie: ……………………………...
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............................................ zł)

razem : ........................ zł (słownie: .....................................

........................................................... zł),
2.

oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz,
że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty,

3. oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od
daty złożenia oferty,
4. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i przyjmujemy
go bez zastrzeżeń,
5. oświadczamy, że akceptujemy warunki dotyczące wniesienia i zwrotu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy i deklarujemy jego wniesienie w wysokości 5% ceny ofertowej
określonej łącznie z VAT, w formie ………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
6. zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego do 31 grudnia 2009 r.
7. zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania umowy
najpóźniej w siódmym dniu od daty jej otrzymania od Zamawiającego,
8.

przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury. Faktura może być
wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń,

9.

upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia
wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych
informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych aspektów naszej oferty,

10. oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie
nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z KK).
11. Załączniki - oświadczenia i dokumenty :
11.1. Oświadczenia:
a) w trybie art. 22 ust. 1
b) w trybie art. 24 ust. 1 i 2
11.2. Wypełniony załączniki nr 4 i 5.
11.3. Wypełniony załączniki nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie.
11.4. Wypełniony załącznik nr 7 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie
zamówień.
11.5. Dokument dopuszczający do obrotu prawnego
11.6. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
11.7. * Uchwała zgromadzenia wspólników
11.8.

…………………………………………….

11.9.

…………………………………………….
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11.10. …………………………………………….
Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.
Podpisano :
.....................................................2009 r.

*

____________________________
upełnomocniony przedstawiciel
podpis i pieczęć imienna

Jedynie Sp. z. o.o. zgodnie z pkt 7.1.5. SIWZ.
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Załącznik nr 2a
do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009

.......................................
(pieczęć firmowa)

NAZWA OFERENTA ______________________________________________________
Adres oferenta

________________________________________________________

Tel: __________________ fax: ________________ telex: _________________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych

Oświadczam, że oferent:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisano

......................................................... 2009 r.

________________________________
upoważniony przedstawiciel oferenta
podpis i pieczęć imienna
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Załącznik nr 2b
do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009

.......................................
(pieczęć firmowa)

NAZWA OFERENTA _____________________________________________________
Adres oferenta

_______________________________________________________

Tel. __________________

fax ________________

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust 1 i 2.

Podpisano

.......................................2009 r.

_________________________________
upoważniony przedstawiciel oferenta
podpis i pieczęć imienna
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Załącznik Nr 3
do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009

UMOWA Nr EZ/ZP- 18/ 2009
zawarta w dniu ................2009 r. w Warszawie, w wyniku rozstrzygniętego w dn. … postępowania
nr EZ/ZP-18/2009 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
pomiędzy :
Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, adres siedziby: 00-701
Warszawa, ul. Czerniakowska 16, będącym jednostką badawczo - rozwojową wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS - 0000033480, NIP 525-000 -82-70, zwanym
dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora:
................................................. -

.......................................................................

................................................. -

.......................................................................

a
......................................................................................, adres siedziby .................................., działającym na
podstawie wpisu do .........................................., prowadzonego przez ........................................., pod Nr
.........................................., z którego uwierzytelniona kserokopia odpisu stanowi załącznik nr 3 do umowy,
NIP ........................................, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :
................................................. -

.......................................................................

o następującej treści :
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie robót budowlanych,

obejmujących remont klatki schodowej wraz z osadzeniem parapetów i remont laboratorium
411 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 a także
obejmujących

przebudowę

pomieszczeń

po

zdemontowanym

transformatorze

na

pomieszczenia laboratoryjne i pomalowanie pomieszczenia węzła cieplnego w Zakładzie
Ochron Osobistych Instytutu w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 48 zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, Kosztorysem
Nakładczym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ EZ/ZP-18?2009, zwanych dalej
„Robotami”.
2.

Wykonywanie prac remontowych będzie odbywało się poza godzinami pracy Instytutu tj.
poza godzinami 745 – 1615 w dni powszednie.
§2

Wykonawca stwierdza prawidłowość i kompletność opisu Robót określonych w „Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót” i „Kosztorysie nakładczym - przedmiarze robót” oraz stwierdza, że te
opracowania są wystarczające do wykonania Robót na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
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§3

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w terminie do

31 grudnia 2009 r.
2.

Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jego przedłużenia jeżeli
stwierdzi, że jego dotrzymanie będzie niemożliwe z powodu:
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego.
§4

Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednie warunki socjalne i BHP dla swoich pracowników
zatrudnionych przy Robotach.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie Robót i mienia
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić wymagane warunki bhp i p. poż.
2. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji Robót należy bieżące utrzymywanie terenu Robót
w należytym porządku, a także usuwanie z tego terenu zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz
niepotrzebnych urządzeń.
3. Roboty powinny być prowadzone w sposób umożliwiający bezkolizyjny dostęp do pomieszczeń,
w których w danym momencie nie będą prowadzone prace remontowe.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren Robót przedstawicielom
Zamawiającego w celu sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wykonywanych Robót.
5. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie odbioru Robót, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej
w okresie od dnia rozpoczęcia Robót do dnia ich odbioru na terenie budowy.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty przy użyciu materiałów i urządzeń, które powinny
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, do wskazanych przez
Zamawiającego materiałów, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą
techniczną wskazanych wyrobów użytych do wykonania Robót.
3. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości Robót, Wykonawca zapewni
potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania
badań.
4. Koszt wykonania badań, o których mowa w pkt. 3, obciąża Wykonawcę.
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5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót
jest zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań przyjętych w niniejszej
umowie.
2.

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, powierzyć wykonania Robót składających się na
przedmiot niniejszej umowy osobom trzecim (ewentualnie podwykonawcy wskazani w ofercie
zgodnie z SIWZ).

3.

Wykonawca zapewnia, że Roboty będą wykonywane przez przeszkolonych, ubezpieczonych
i poinstruowanych pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

4.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy i z winy jego pracowników.
§9

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na zryczałtowaną kwotę, netto zł: …………………..
(słownie zł: ……………………………………………………….) plus podatek VAT zł: …………...
(słownie zł: …………………………………………………………………) razem zł: ………………..
(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)
i obejmuje całkowity koszt wykonania Robót określonych w § 1.

2.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę zgodną ze stawką
obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

3.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po zakończeniu Robót.

4.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT po podpisaniu przez
Komisję Odbioru protokółu odbioru całości Robót i protokółu odbioru terenu Robót, bez żadnych
zastrzeżeń.

5.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze, w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Za dzień zapłaty strony uznają dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.

Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

7.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)

w razie opóźnienia w wykonaniu Robót, Zamawiający może potrącić z faktury Wykonawcy
karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty brutto określonej w ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
kwoty brutto określonej w ust. 1,
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b) Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości 0,2 % kwoty brutto
określonej w ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jeżeli zapłata nastąpi później niż 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia
rachunku Kupującego.
3) W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru prac mają zastosowanie pkt 5 - 8 § 10 niniejszej
umowy.
8. Każda ze stron ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
umowne.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 10
1.

Strony postanawiają, że Roboty zostaną uznane za wykonane, jeżeli Komisja Odbioru podpisze
protokół odbioru bez żadnych zastrzeżeń.

2.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie Robót i gotowość przekazania ich do odbioru przed
upływem terminu określonego w § 3 ust. 1.

2.

Zamawiający wyznaczy termin przekazania i odbioru Robót nie później niż w ciągu 3 dni roboczych
od dnia zawiadomienia go o gotowości Wykonawcy do przekazania Robót, o czym zawiadomi
Wykonawcę.

3.

Odbiór Robót zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru, sporządzonym przez Komisję Odbioru
w składzie :
ze strony Zamawiającego:
………………………….
………………………….
przy udziale ze strony Wykonawcy:
……………………..

4.

5.

Protokół Odbioru musi zawierać :
1)

miejsce i datę odbioru,

2)

skład osobowy Komisji,

3)

opis Robót,

4)

oświadczenie Komisji Odbioru dotyczące jakości wykonanych Robót przez Wykonawcę

5)

datę i miejsce sporządzenia Protokołu oraz podpisy członków Komisji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru prac Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do
ich usunięcia.

6.

W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy i posłużyć się osobami trzecimi w celu usunięcia tych wad na wyłączny
koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.

Koszt ten zostanie potrącony z kwoty łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy.

8.

Stwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 7 zostanie potwierdzone
protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.
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§ 11
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do należytego i zgodnego z umową wykonania
Robót. Wykonawca zapewnia o dobrej jakości wykonanych Robót. Gwarancja obejmuje okres
36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa § 11 ust. 3.

2.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
§ 12

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie, w jednej z form określonych
w art. 148 ust. 1 Ustawy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej określonej w § 9 ust 1.
2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi,
a w szczególności służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu kar za nienależyte wykonanie
zamówienia.
3.

Część zabezpieczenia (70%) - o równowartości 3,5% ceny wybranej oferty określonej łącznie z VAT stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania robót (przedmiotu umowy), zostanie zwrócona
w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę zamówionych robót i przyjęcia ich przez
Zamawiającego jako należycie wykonanych, natomiast na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
(gwarancji jakości) za wady przedmiotu zamówienia Zamawiający pozostawi część zabezpieczenia
(30%) – o równowartości 1,5% ceny wybranej oferty określonej łącznie z VAT, którą zwróci
w terminie 14 dni po upływie trzyletniego terminu rękojmi.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz,
Wykonawca winien jest złożyć poręczenia lub gwarancje bankowe albo gwarancje ubezpieczeniowe
o równowartościach określonych powyżej odpowiednio do ich przeznaczenia oraz o terminach
ważności odniesionych do daty zakończenia robót przewidzianej w umowie.
5.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.
§ 12

W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
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2.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi być zgodna z art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

3.

Wszystkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się załatwić
polubownie, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Integralną część umowy stanowią:
-

załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

-

załącznik nr 2 - Kosztorys nakładczy - przedmiar robót

-

załącznik nr 3 - Kserokopia odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy

-

załącznik nr 4 - Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania omowy

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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Załącznik nr 6
DO SIWZ ZNAK: EZ/ZP-18/2009

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
nazwa i adres (pieczęć) Oferenta

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez złożenie
oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr EZ/ZP-18/2009 oświadczam, że reprezentuję
podmiot, który wykonał (zakończył) w ciągu ostatnich 5 lat, tj. w okresie od
1 października 2004 r. do 30 września 2009 r. następujące roboty budowlane, odpowiadające
swoją wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia:
L.p

1.

Nazwa i adres

Opis wykonywanych robót i ich lokalizacja, miesiąc i rok
rozpoczęcia oraz zakończenia

INWESTOR:

WYKONAWCA:

2.

INWESTOR:

WYKONAWCA:
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Wartość roboty
łącznie z VAT

3.

INWESTOR:

WYKONAWCA:

Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.1.7. SIWZ,
potwierdzające wykonanie, wymienionych w powyższym wykazie, zamówień z należytą
starannością.
........................................ dn. ................ 2009 r.
................................................................................
podpis Oferenta
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Załącznik nr 7
do SIWZ znak: EZ/ZP-18/2009

ZATRUDNIENIE
nazwa i adres (pieczęć) Oferenta

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
poprzez złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg
nieograniczony na wykonanie robót budowlanych określonych w SIWZ Nr EZ/ZP18/2008 z dnia 24.11.2009 r. oświadczam, że reprezentuję podmiot, który w ciągu
ostatnich 5 lat, t.j. w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2008 r. nie / zatrudniał*
przeciętnie minimum pięć osób.

Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.1.8.
potwierdzające zatrudnienie w ciągu ostatnich trzech lat minimum pięciu pracowników.

SIWZ,

........................................ dn. ................ 2009 r.
................................................................................
podpis Oferenta

* Niepotrzebne skreślić
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